InnovationsFRAMTID Skåne
2. Delta med inspel till processen
Dina tankar och idéer är avgörande!
Välkommen att delta i utvecklandet av Skånes innovationsmiljöer bortom 2020. Fram till
sommaren 2019 bedriver Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) en process för att
vidareutveckla Skånes internationella innovationsstrategi/smart specialiseringsstrategi. Vi
kallar processen för Innovationsframtid Skåne för att poängtera att processen är öppen och
inkluderande och har fokus på att förutsättningslöst arbeta med utvecklandet av Skånes
befintliga innovationsstrategi. Nu har ni möjlighet att komma med inspel kring vad bör
fokusera på inom forskning och innovation och hur vi bör göra det med start 2020.
I den halvtidsutvärdering som tagits fram och som undersöker hur det skånska
innovationssystemet utvecklats mellan 2009 och 2016 påpekas att såväl en styrka som
utmaning framöver är att tydliggöra ägarskap, ledarskap och legitimitet för
innovationsstrategin i sin helhet och det kontinuerliga ägarskapet av densamma i synnerhet.
Mot denna bakgrund är det av stor vikt att aktörer från så många delar som möjligt är med
och utvecklar, ger inspel och framför sina intressen i utvecklandet av Skånes
innovationsmiljöer bortom 2020 – det är enbart genom en inkluderande och medskapande
process som denna legitimitet kan uppstå.
Vi välkomnar därför aktörer från hela Skåne, men även nationella aktörer och från
Öresundsregionen att delta genom att bidra med inspel till Innovationsframtid Skåne. Vi
välkomnar aktörer från såväl offentlig-, privat-, akademisk- samt idéburen sektor att delta i
arbetet.
Det finns två sätt att bidra till Innovationsframtid Skåne:
1. Anordna ett eller flera referensforum med ett noga avvägt tema (se bifogad lista för
exempel).
2. Skicka in ett ”intressepapper” där ni klargör era synpunkter, tankar, idéer och förslag
och vad den grundar sig på, gärna väl underbyggt.
För kontakt och frågor. Kontakta enheten för Innovation & entreprenörskap hos Region Skåne:

Wilhelm Ast
0725-44 65 35
wilhelm.ast@skane.se

Tobias Schölin
0725-43 05 38
tobias.scholin@skane.se
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Referensforum
Mellan augusti 2018 och februari 2019 kommer en rad referensforum att hållas kopplat till
Innovationsframtid. Det kan röra sig om befintliga sammanhang, eller för ändamålet
formade. Tillsammans med Region Skåne och Kontigo AB dokumenteras referensforumen på
ett standardiserat sätt för att kunna föra innehållet vidare i processen. Antalet
referensforum är därav begränsade till ca 12 stycken.
Instruktion för referensforum:
1. Anmäl intresse och förklara vilket sammanhang ni vill använda och vilka
frågor/teman ni vill avhandla till Wilhelm Ast eller Tobias Schölin på Region Skåne.
Meddela också om ni önskar vara remissinstans vid en eventuell remissrunda av
Innovationsframtid hösten 2019.
2. Stäm av datum med Kontigo AB för att säkra upp insamlingen av input från
seminariet. Företrädesvis mellan augusti 2018 och februari 2019
3. Koppla an till Innovationsframtid Skåne" i beskrivningen av evenemanget samt låta de
tre utgångspunkterna för Innovationsframtid Skåne – utmaningsdriv, ekonomisk
tillväxt och omställningsförmåga samt skalbarhet – prägla referensforumet.
4. Om man vill ordna en serie referensforum är utgångspunkten att underlag till inspel
samlas in av Kontigo AB vid det sista av dessa tillfällen.
Intressepapper








Vi välkomnar intressepapper från en organisation eller flera organisationer i
samverkan.
Förhåll pappret till samtliga av Innovationsframtids tre utgångspunkter:
utmaningsdriv, ekonomisk tillväxt och omställningsförmåga och skalbarhet1.
Beskriv gärna hur processen med framtagandet av texten har gått till.
Pappret bör vara underskrivet av relevant person eller personer i de organisationer
som står bakom innehållet.
Skriv om ni önskar vara remissinstans vid en eventuell remissrunda av
innovationsframtid hösten 2019.
Grunda gärna innehållet pappret i relevant analys och forskning. Det ökar
trovärdigheten.
Skillnaden mellan ett intressepapper och ett positionspapper är att det förra
fokuserar på det syfte som vill uppnås och inte på en enskild praktisk form av detta
syfte.
Exempel: En rad aktörer har intressen som sammanfaller när ett nytt torg med
omgivande fastigheter ska byggas. Alla är överens om att ett levande torg med flöden
av människor ska eftersträvas.
Position: ”På markplan kring torget ska det byggas på butikslokaler.”
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Se mer utförligt beskrivet i Utgångspunkter och bakgrund
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Intresse: ”För att skapa ett levande torg ska lokalerna på markplan inhysa
verksamheter som skapar rörelse. Det kan exempelvis handla om butiker, service eller
caféer.”


Max antal tecken för intressepapper är 8000.

Intressepapper skickas till wilhelm.ast@skane.se före 1 mars 2019.

Allas röster och synpunkter är viktiga men…
Vi vill betona att det inte finns några försäkringar om att idéer och intressen som lyfts i
processen kommer vara en slutgiltig del av Innovationsframtid Skåne. Vi kan däremot lova
att materialet kommer hanteras rättvist och systematiskt av FIRS sekretariat och styrgrupp
samt av de för uppdraget upphandlade experterna hos konsultbolaget Kontigo AB.
Förslag på teman och frågor
Talang- och kompetensförsörjning
 Spjutspets innovationer kräver spjutspetstalang.
 Utifrån ett produktivitets- och innovationsperspektiv, vilka utmaningar kring talangoch kompetensförsörjning behöver vi lösa?
 Hur kraftsamlar vi i Skåne för att talang- och kompetens ska kunna öka
innovationsförmågan?
Entreprenörskap



Entreprenören som förändringsagent och katalysator för innovation. Hur föder och
attraherar vi entreprenörer?
Hur och när bör insatser utformas och sättas in för att få fler kvinnor att bli
entreprenörer? Vad kan vi göra regionalt/lokalt respektive nationellt?

Smarta hållbara städer



Inom vilka underområden till smarta hållbara städer har Skåne relativa fördelar?
Vilka befintliga marknader respektive framväxande marknader har skånska aktörer
potential att leverera på?

Hälsa, vård och omsorg


Inom vilka underområden till hälsa, vård, omsorg och life science har Skåne relativa
fördelar?

Material
 Inom vilka underområden har Skåne relativa fördelar?
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Social innovation och socialt entreprenörskap



Inom vilka underområden har Skåne relativa fördelar?
Hur stärker vi skalbarhet och replikerbarhet av sociala innovationer?

Livsmedelsinnovation




Inom vilka underområden har Skåne relativa fördelar?
Hur löser vi utmaningar som finns samtidigt på både lokal och global nivå med Skånes
styrkor inom livsmedel (och vatten)?
Hur ser investeringsviljan ut inom livsmedelsinnovation i Skåne och på annat håll och
hur kan vi arbeta med att öka den?

Kommersialisering


Vilka hinder står främst i vägen för att kommersialisera innovationer i Skåne och hur
kan vi bli bättre på att undanröja dessa hinder?

Regional utveckling
 Hur kan och bör en regional utvecklingsstrategi förhålla sig till en bredare regional
innovations- eller specialiseringsstrategi?
Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen
 Hur tar vi agenda 2030 från en kommunikationsövning till faktiska innovationer?
 Att vara en innovativ region med stark livskvalitet slutar inte vid regions eller
landsgränser. Hur kan vi bidra till en positiv utveckling av innovationssystem och
hållbarhet i andra delar av världen?
Innovationssystem i gränsöverskridande regioner
 Hur kan vi bli bättre på att förstå och se till helheten i innovationssystemet i
Öresundsregionen/hela den funktionella regionen?
Övrigt
 Hur mäter vi innovation? Indikatorer, benchmarkingm.m.
 ”Den nya ekonomin”, hur kommer delningsekonomi, gig-ekonomi m.m. påverka det
skånska innovationssystemet och vilka styrkor och svagheter har Skåne och Sverige i
förhållande till denna utveckling?
 Utifrån Skånes näringslivsstruktur, vilka områden har särskild potential att
korskopplas med sociala entreprenörer och idéburna aktörer?
 Finns det Skånespecifika hinder kring kapitalförsörjning och hur kan dessa
undanröjas?
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